
Algemene beoordelingscriteria DUURZAAM BOUWEN AWARDS 
 

1. Bij de inzending is ‘integrale duurzaamheid’ met aantoonbaar resultaat zichtbaar.  

2. De inzending moet motiverend en inspirerend zijn. Hierbij moet de inzender ook een 

actief communicatie, educatie en/of marketingbeleid voeren. 

3. De inzending moet opschaalbaar, herhaalbaar en betaalbaar zijn.  

4. Bij de realisatie is samenwerking een doorslaggevende succesfactor. 

5. De inzending is innovatief en vernieuwend. 

 

Nadere toelichting op de beoordelingscriteria 

 

Ad 1 Integrale duurzaamheid. Duurzaamheid betreft energie, circulariteit en  gezondheid 

De bouw- en vastgoedsector heeft een verantwoordelijkheid om de klimaatverandering  te beperken 

en integrale duurzaamheid te stimuleren. Er is sprake van een voorbeeldige uitwerking van 

energiebesparing, toepassing van duurzame energie en een aantoonbare reductie van de milieu-

impact in uitgevoerd beleid of in het project. Resultaten in bouw- en beheerprojecten zijn meetbaar 

gemaakt door algemeen geaccepteerde hulpmiddelen of berekeningswijzen (bijvoorbeeld in CO2 

emissiereductie of GPR-scores).  
 

Energie: De (project)organisatie investeert in duurzame energiewinning en energiebesparing in de 

gebouwde omgeving. In de bestaande voorraad is nog altijd veel klimaatwinst te boeken, vandaar dat 

de aandacht daar op gericht is. 

Circulariteit: De (project)organisatie kiest voor bouwmaterialen en -producten met een lage milieu-

impact. De inzet van materialen waarvan productie en gebruik leidt tot aanzienlijke negatieve 

milieueffecten wordt tot een minimum beperkt. Er wordt binnen de organisatie of het project 

geïnvesteerd in hergebruik van materialen en de toepassing van hernieuwbare grondstoffen als hout 

en andere biobased producten. 

Gezondheid. Thema’s als kwaliteit van geluid, lucht, comfort en licht zijn onlosmakelijk verbonden 

met duurzame woningen en gebouwen. 
 

Ad 2 Motiverend en inspirerend 

Een goed voorbeeld doet volgen. De aandacht voor duurzaamheid gaat verder dan een incidentele 

activiteit of project. Duurzaam bouwen is verankerd in het beleid door een concrete visie met 

doelstellingen of manifesteert zich door duurzame keuzes in het bouwproces en uit zich ook in 

interne en externe communicatie hierover.  

De duurzame gemeenten of corporaties manifesteren zich als aanjager en stimulator in de 

samenwerking en afspraken met anderen (overheden, bedrijven, bewoners, corporaties). 

 

Ad 3 Opschaalbaar 

Een goed voorbeeld doet door andere organisaties op andere plekken in Nederland volgen, mits dat 

voorbeeld ook betaalbaar en daarmee herhaalbaar is.  

 

Ad 4  Samenwerking 

Er is sprake van vernieuwende samenwerking waardoor innovatie tot stand komt. 

 



Ad 5  Innovatief en vernieuwd  

De aanpak en/of het gerealiseerde project dient aspecten van vernieuwing te hebben voor 

de Nederlandse markt op techniek en/of procesaanpak en/of dienstverlening. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


